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Ansöker om servitut för avlopp, WC och BDT-vatten, Björksättra 1:53 
 
Med anledning av den pågående avloppsrevisionen i området har jag blivit tvungen att 
åtgärda mitt avloppsystem som har legat på samma plats sedan 1992. 
Har köpt huset 2011 med det befintliga avloppsystemet då. 
Den 18 juli 2017 genomfördes ett tillsynsbesök av Huddinge kommun på fastigheten och 
konstaterades att anordningen ligger på vägföreningens mark. 
 
Då min tomt består av lerjord och berg då den befintliga platsen är den bästa placeringen för 
anläggningen. Även Miljötillsynsavdelning på Huddinge kommun har vid sitt besök bedömt 
att markmässigt är den bäste platsen för anläggningen. Flytt/uppgrävning av hela 
anordningen med oundvikliga sprängningar skulle orsaka stora skador på vägföreningens 
mark. 
 
Marken där anordningen ligger är ett litet området som gränsar direkt till min tomt och 
infarten till fastigheten som går rakt igenom vägföreningen mark. Tidigare ägare har på 90-
talet placerat anläggningen där. Tydligen det förekommer en ändringsanmälan hos Huddinge 
kommun för infiltrationen 1992. Ett eventuellt servitut skulle anse WC och BDT-vatten. 
Bifogar tomtkarta som jag har fått från Huddinge kommun, befintliga brunnar markerade. 
 
Förklaring till kartan: 
Blå markering - befintliga brunnar 
Grön markering - BDT 
Röd markering - WC 
 
Men vänliga hälsningar 
Susanna Bengi 
Bergfalkstigen 6A 
Mobil: 070-8502208 
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Motion gällande vändplatser samt vinterunderhåll av vägar för sophämtning. 
 
Vi på Sankt Pers stig har även denna vinter haft problem med sophämtning, främst pga. dålig 
snöröjning och halkbekämpning. 
 
Efter samtal med Urban Andersson på SRV så finns hos oss två alternativ: 
- Bredda vändplanen 
- Permanent lösning av sopkärl vid korsningen Sankt Pers stig och Himmelsvägen. 
 
SRV får, med tillstånd av tomtägaren, vända på privat tomt. Det skulle fungera hos oss om 
vändplanen breddas en aning pga. en stolpe som gör att minsta godkända vändmått inte uppnås. 
De har tidigare vänt hos Nilsson på Sankt Pers stig 10, och de godkänner även fortsatt vändning på 
tomten. Men nu ställer SRV högre arbetsmiljökrav. 
Givetvis önskvärd lösning för oss som bor på Sankt Pers stig. 
 
Enl. Urban Andersson, arbetsmiljötekniker på SRV 
(08-52223813 urban.andersson@srvatervinning.se) så finns följande problem för sophämtning hos 
oss i Ådran, som bör åtgärdas. 
 
Svårigheter att vända, bör förbättras: 
- Sankt Pers stig 
- Sandtäppevägen 
 
Problem vid vinterväglag, måste prioriteras extra vintertid med halkbekämpning: 
- Vändplan Östorpsvägen pga. lutning. 
- Turkosvägen 
- Himmelsvägen 
Jag bifogar ett dokument för vändmått som jag fått skickat till mig från SRV. 
 

 
 
Hälsningar 
Sofia Nordling 
Sankt Pers stig 3 
Tel: 070-7255043 
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Motion gällande Sankt Pers stig och Himmelsvägen, dålig väg. 
 
Vi har flertalet gånger fått Sankt Pers stig och Himmelsvägen ”provisoriskt” lagade/åtgärdade. 
Det jämnas av lite samt nytt grus läggs på. Hålen verkar bara fyllas med grus, vilket inte håller ens 
några dagar. 
Dock önskas en permanent åtgärd av vägarna pga. att de snabbt blir gropiga igen efter lagning. 
I somras fick vi dessutom en otroligt dålig lagning av vägen med stora stenar, det var inte trevligt att 
köra bil på, än mindre intressant att släppa ut barnen på sina cyklar. 
 
Störst problem, framförallt vinterhalvåret är backen upp för Sankt Pers stig. Den blir snabbt gropig, 
och vid halt väglag måste man ändå köra upp fort, vilket så klart inte är bra för bilen. 
 
Tacksam om det går att ordna en hållbar lösning på dessa två vägar! 
 
Hälsningar 
Sofia Nordling 
Sankt Pers stig 3 
Tel: 070-7255043 

 

  



 

 

 

 

  



 

Valberedningens förslag 

 

Styrelsens sammansättning under 2018 

  

Valberedningens förslag för 2019 

 

          Ordinarie ledamöter 

   

Ordinarie ledamöter 

 Bengt Nässén 

 

avgående 

 
Bengt Nässén 

 
omval 2 år 

Göran Andersson 

 

1 år kvar 

 

Göran Andersson kvarstår 
 Johnny Rindeström 

 

1 år kvar 

 

Johnny Rindeström kvarstår 
 Therese van Kerkvoorde 1 år kvar 

 

Therese van Kverkvoorde kvarstår 
 Lena Vanderberg 

 

avgående 

 
Sofia Nordling 

 
nyval 2 år 

 
  

 
 

      
  

 
 

      Suppleanter 

    

Suppleanter 

  Glen Frejd 

 

avgående 

 
Glen Frejd 

 
omval 2 år 

Martin Nordström 

 

avgående 

 
Martin Nordström 

 
omval 2 år 

Jan Fredlund 

 

1 år kvar 

  

Lena Vanderberg 

 
fyllnadsval 1 år 

      
Linda Kennedy 

 

nyval 1 år 

 
  

 
  

 

  

  

    
 

  
 

  Orförande 

    

Orförande 
 

  Bengt Nässén 

 

avgående 

 

Bengt Nässén omval 1år 

    
 

     Revisorer 

     

Revisorer 

   Christine Ohlsson 

 

1 år kvar 

  

Christine Ohlsson kvarstår 

    
 

     Revisorssuppleanter 

   

Revisorssuppleanter 
 

 Anita Löfblom 

 

1 år kvar 

  

Anita Löfblom 
 

kvarstår 

Eva Rödin 

 

1 år kvar 
 

 

Eva Rödin kvarstår 

 

 


